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Związek Rzemiosła Polskiego  

Ogólnopolska Komisja Fryzjersko Kosmetyczna  

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14  

Tel (22)504 43 97 oswiata@zrp.pl    www.zrp.pl  

REGULAMIN  

MASTER OF BEAUTY  
Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne  

POZNAŃ' 2017 
Konkurencje : 

we Fryzjerstwie, Barberingu,  Makijażu Profesjonalnym, 
w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów oraz w Stylizacji. 

 
23 kwietnia 2017 r. 

 

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE  
 

 § 1  

   
1. Organizatorzy:  

 Ogólnopolska Komisja Fryzjersko – Kosmetyczna ZRP  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
            Współorganizatorzy:  

 Międzynarodowe Targi Poznańskie  

 Szkoła Wizażu i Stylizacji „Anity Folaron”  

 Long Hair International Hair Extension Championship. 
   
2. Zawodnicy startują w OMF-K w dwóch konkurencjach:  

a. Juniorzy – młodzi zawodnicy fryzjerzy w wieku do 21 lat. Zawodników zgłaszają izby 
rzemieślnicze, cechy, szkoły oraz inne instytucje i organizacje.  

b. Seniorzy – osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają tytuł czeladnika lub 
równorzędny, bądź dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer .  
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3. Konkurencja makijażu, przedłużania i zagęszczania włosów oraz stylizacja – bez 
ograniczeń . 
 
4. Konkurencja Barberingu -  wiek od 15 roku życia. W konkursie mogą wziąć udział: 
 

a. uczniowie szkół fryzjerskich. 
b. pracujący barberzy, fryzjerzy męscy lub damsko- męscy. 

 
5. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach :  
 

a. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ należy przesłać w terminie do  14.04.2017  do 
Biura Organizacyjnego Mistrzostw na adres: Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu  

61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2 tel. 61/852-94-14, e-mail: biuro@crr.com.pl  
b. Regulamin Mistrzostw Polski i KARTA ZGŁOSZEŃ dostępne na: www.zrp.pl i 

www.crr.com.pl  
c. Biuro Organizacyjne potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Przy rejestracji zawodnik 

przedstawia dokumenty potwierdzające tożsamość, w przypadku Seniorów także 
oryginał lub kopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz 
potwierdzenie uiszczenia wpisowego.  

d. Wpisowe:  

 Juniorzy – 120,00 zł na tytuł Mistrza Polski  lub 60,00 zł za wybraną konkurencję  

 Seniorzy na tytuł Mistrza Polski – 300,00 zł (salony zrzeszone w cechach)  i 350,00 zł 
pozostali  

 Seniorzy – 250,00 zł za wybraną konkurencję  

 Makijaż 2 konkurencje – 250,00 zł  

 Przedłużanie i zagęszczanie włosów – 200,00 zł  

 Barbering – 350,00 zł (salon zrzeszony w  cechu) i 400,00 zł pozostali  

 Wyobraźnia-Klasa-Styl – 350,00 zł (salon cechowy) i 400,00 zł pozostali. 
 
Adres wpłaty: konto Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  
75 1090 1359 0000 0000 3501 8443  
Koniecznie z dopiskiem “wpisowe OMF-K 2016 Poznań” . 
 
W Mistrzostwach zawodnicy mają obowiązek startować na główkach treningowych 
opatrzonych logo OKF-K ZRP. W przypadku braku takiej główki należy uiścić opłatę licencyjną 
na rzecz firmy Prospector sp. z o.o. : w kwocie 150,00 zł. 
Adres wpłaty na rzecz opłaty licencyjnej : 
 
Alior Bank  32 2490 0005 0000 4530 5428 2549   
 Koniecznie z dopiskiem : Prospector sp. z.o.o. opłata licencyjna za główkę treningową . 
 
  

  

http://www.zrp.pl/
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http://www.crr.com.pl/
http://www.crr.com.pl/
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§ 2 

   
1. Do klasyfikacji O tytuł Mistrza Polski wymagany jest udział w konkurencjach:  

 
a. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO  

 Fryzura dzienna do przeczesania 

 Fryzura wieczorowa przeczesana z dziennej 
 

b. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO  

 Modelowanie  fryzury z długich włosów  

 Modne krótkie strzyżenie i modelowanie fryzury z długich włosów  
 

c. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO  

 Fryzura dzienna do przeczesania 

 Fryzura wieczorowa przeczesana z dziennej 
 

d. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO  

 Modelowanie  fryzury strukturalnej z zarysem fal 

 Strzyżenie i modelowanie fryzury klasycznej  
 

e. MAKIJAŻ PROFESJONALNY – w dwóch konkurencjach na modelach 

 Makijaż linearny 

 Makijaż „ Kobieta z Gwiazd” 
 

f. PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW – w jednej konkurencji – na modelu.  
 

g. BARBERING – W JEDNEJ KONKURENCJI – NA MODELU.  
 
Laureaci trzech pierwszych miejsc we fryzjerstwie o tytuł Mistrza Polski otrzymują medale 
oraz puchary. Wymienione nagrody wręczane są na scenie Głównej Mistrzostw.  
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy. 
 
2. Konkurencje indywidualne:  

 
a. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO  

 Fryzura z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe – klasy I 

 Fryzura ślubna z długich włosów  

 Modelowanie fryzury awangardowej  
 

b. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO  

 Modelowanie fryzury z długich włosów 

 Modne krótkie strzyżenie i modelowanie fryzury z długich włosów  
 

c. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO  

 Modelowanie fryzury awangardowej  
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d. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO  

 Modelowanie  fryzury strukturalnej z zarysem fal 

 Strzyżenie i modelowanie fryzury klasyczne  
 

e. JUNIORZY/SENIORZY : Nowa konkurencja damsko – męska :  WYOBRAŹNIA-KLASA-
STYL      praca wykonywana  wyłącznie na modelu/modelce. 

 
Konkurencje w kategorii fryzjerstwa damskiego i męskiego wykonywane są na główkach 
manekina (dotyczy juniorów). W przypadku seniorów obowiązuje dowolność wyboru (model 
lub główka manekina).  
 
 § 3  

   
1. Do oceny zadań §2 I §3 Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP powołuje  
pięć Komisji Sędziowskich:  

a. fryzjerstwo damskie w składzie do dziesięciu osób,  
b. fryzjerstwo męskie w składzie do dziesięciu osób,  
c. makijaż w składzie do pięciu osób,  
d. przedłużanie włosów w składzie do trzech osób.  
e. fryzjerstwo męskie w Barberingu w składzie do pięciu osób.  

 
2. Dla sprawnego i zgodnego z ustaleniami Regulaminu  przebiegu Mistrzostw 
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP powołuje pięć Komisji Kontroli  

a. fryzjerstwo damskie w składzie do pięciu osób,  
b. fryzjerstwo męskie w składzie do pięciu osób,  
c. makijaż w składzie do pięciu osób,  
d. przedłużanie włosów w składzie do trzech osób.  
e. Fryzjerstwo męskie barbering do pięciu osób 

 
3. Komisje wymienione w pkt. 1 i 2 pracują na podstawie regulaminów ustalonych przez 
Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną ZRP. 
  
 § 4  

   
1. Zadania Konkursowe będą oceniane w skali punktów do 30. Dolna granica punktów 
ustalana jest w dniu Mistrzostw stosownie do liczby uczestników. Każdy Sędzia musi 
przydzielić trzy najwyższe noty tj. 30, 29 i 28 punktów oraz trzy najniższe noty tj.  W 
zależności od ustalonej dolnej granicy punktów.  

 
2. W razie nie przestrzegania zasad Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma 
prawo przyznać max.3 punkty za każde uchybienie. Zawodnicy mogą sprawdzić ilość swoich 
punktów karnych na liście wyników.  

 
3. W sprawach spornych głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji 
Sędziowskiej.  
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 § 5  

   
1. O lokacie zawodnika startującego o tytuł Mistrza Polski decyduje suma punktów 
sędziów z uwzględnieniem punktów karnych:  

 

 Juniorzy – dział damski dwie konkurencje   

 Juniorzy – dział męski dwie konkurencje   

 Senior – dział damski dwie konkurencje   

 Seniorzy – dział męski dwie konkurencje   

 Makijaż -  dwie konkurencje   

 Przedłużanie i zagęszczanie włosów – jedna konkurencja   

 Barbering – jedna konkurencja.  
 

2. O lokacie zawodnika startującego w Konkurencji Indywidualnej decyduje suma 
punktów za daną konkurencje z uwzględnieniem punktów karnych.  
  

§ 6  
                                                                                                            

         Laureaci  Mistrzostw Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
 Dz. U. poz 89 z dn.10.01.2017 roku zwolnieni są z części praktycznej egzaminu czeladniczego 
z konkurencji, w której zostali laureatami.  
    

& 7   
                                                                                                               

        Uczestniczka/uczestnik i model/modelka wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i 
wykonanej pracy dla potrzeb promocyjnych, marketingowych i dokumentacyjnych OKFK – 
ZRP i Międzynarodowych Targów Poznańskich.  
 

& 8  
                                                                                                                

Uczestnik oświadcza, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w 
Mistrzostwach (fryzur/stylizacji) w rozumieniu przepisów praw autorskich.  
 

& 9    
                                                                                                              

Uczestnik bierze udział w Mistrzostwach na własny koszt (materiały, model, dojazd, 
zakwaterowanie itp.) z wyłączeniem zakwaterowania juniorów.  
  

& 10 

 

Każdy uczestnik Mistrzostw oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem Etycznym stanowiącym 

załącznik do regulaminu oraz , że będzie zachowywać się zgodnie z jego zapisami. 


